
8.SINIF 4.ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 
 
1. Din ve Din Anlayışı 
 
1. Farklı yapılardaki insanların din ile ilgili yorum,düşünce ve görüşlerine ne ad verilir? 
a) Din  anlayışı                     
b) Ahlak anlayışı                         
c) İnsan anlayışı            
d) Dünya görüşü 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?  
a) İnsanları yanlış düşünce ve davranıştan kurtarmak          
b) Mutlu bir barış ve huzur ortamı oluşturmak 
c) Ahiret hakkında bilgi verip orası için hazırlık yapılmasını sağlamak  
d) İnsanları farklı farklı guruplara ayırmak 
 
3. Dinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah tarafından gönderilmiştir 
b) Peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmiştir 
c) İnsanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını amaçlar 
d) İlk olarak İslam dini gönderilmiştir 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gönderdiği dinlerden değildir? 
a) Yahudilik 
b) Hıristiyanlık 
c) İslamiyet 
d) Budizm 
 
5. Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
a) Din insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanmıştır. 
b) Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir  
c) Dünyada bir tane İslam dini vardır; ancak binlerce din anlayışı vardır  
d) Yapılan yorumlardan sadece bir tanesi doğrudur. 
 
2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi  din anlayışındaki farklılıklar için bir neden değildir? 
a) Kur'an    
b) İnsanın yapısı    
c) Siyaset       
d) Ekonomi 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılığın sebeplerinden değildir? 
a) İnsanın yapısı         
b) Devlet       
c) Ekonomi        
d) Siyaset 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.1. Insan Unsuru 
1. Hangisi din anlayışındaki farklılıkların sebeplerindendir ?  
a) Cemaatler                          
b) Tarikatlar                                
c) Mezhepler             
d) İnsan yapısı 
 
2. Hangisi din anlayışındaki farklılıkların sebeplerinden değildir? 
a) Siyaset                              
b) Ekonomi                                    
c) Mezhepler               
d) İnsan yapısı 
 
3. Hacca bir kez giden kişinin tekrar tekrar gitme arzusu hangisiyle ilgilidir ? 
a) İnsan yapısı  
b) Siyaset  
c) Ortam ve Kültür  
d) Ekonomi 
 
4. İnsanların dini olaylar karşısında farklı duygusal tepki vermesinin nedeni hangisiyle ilgilidir ? 
a) İnsan yapısı  
b) Siyaset  
c) Ortam ve Kültür  
d) Ekonomi 
 
5. Aynı dine inanan kişilerin farklı giyim tarzını seçmeleri hangisiyle ilgilidir ? 
a) İnsan yapısı  
b) Siyaset  
c) Ortam ve Kültür  
d) Ekonomi 
 
6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır? 
a) İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır. 
b) İnsanlar doğuştan birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler  
c) Farklı kişiliklere sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve yorumlarlar 
d) Tüm insanlar aynı düşüncelere sahiptirler 
 
7. Peygamberimizin yanına birgün bir adam geldi.”Ya Resulallah,cennete girmek için ne yapmam 
lazım?” diye sordu.Peygamberimiz gelen adama: “namaz kıl” dedi.Ertesi gün başka bir adam 
geldi:”Ya resulallah cennete girmem için ne yapmam lazım?” diye sordu.Peygamberimiz bu kez :“ 
anne babana iyilik yap” buyurdu. 
Yukardaki olaydan çıkarmamız gereken temel sonuç nedir? 
a)Peygamberimiz namaza çok önem vermiştir. 
b)Anne-babasına iyi davranmayan cennete giremez. 
c)Peygamberimiz yanına gelen insanların durumlarına göre cevaplar vermiştir. 
d)Peygamberimiz kafasına göre cevap vermiş,insanların kafasını karıştırmıştır. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.2. Toplumsal Degişim 
1. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatına ne ad verilir? 
a) Hükümet             
b) Devlet                 
c) Yasama                   
d) Siyaset 
 
2. Devletler tarafından sergilenen farklı dini uygulamalarının nedeni hangisiyle ilgilidir ? 
a) İnsan yapısı  
b) Siyaset  
c) Ortam ve Kültür  
d) Ekonomi 
 
3. Japonyada yaşayan Müslümanlar için,denizden çıkan her çeşit ürünü yemekte sakınca 
yoktur.(midye,istakoz,havyar,ahtapot..)Fakat Türkiye’de yaşayan Müslümanlara göre bunları 
yemek mekruhdur.(hoş değil-çirkin)Bu durumun temel nedeni nedir? 
a)İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır. 
b) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının oluşmasına neden olur  
c) Farklı kişiliklere,çevreye ve kültüre sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve yorumlarlar. 
d) İnsanlar yaşadıkları çevrenin özelliklerinden etkilenmezler. 
 
4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır? 
a) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının oluşmasına neden olur  
b) Her ortam ve kültür kendine has özellikler taşır 
c) Her toplumun din anlayışı birbirinden farklıdır. 
d) İnsanlar yaşadıkları çevrenin özelliklerinden etkilenmezler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Islam Düşüncesinde Yorum Biçimleri 
1. Hem inanç hem de ibadetlerle ilgili ilkeleri farklı yorumlayan düşünce ekollerine ne ad verilir? 
a) Din  
b) Cemaat 
c) Tarikat 
d) Mezhep 
 
2. Peygamberimizin söz ve davranışlarına ne ad verilir? 
a) Mezhep 
b) Ayet 
c) Hadis 
d) Sünnet 
 
3. Mezheplerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
a) Mezhepler peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır. 
b) İslam bilginlerinin dinle ilgili görüşleri sonucunda oluşmuştur. 
c) Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 
d) Mezhepler arasında dinin temel ilkeleri ile ilgili farklılıklar vardır. 
 
4. Farklı görüşlerle karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız yanlış olur? 
a) Niçin farklı düşüldüğünü araştırmak 
b) Görüşleri aklımızın ve kalbimizin onayına sunmak 
c) Farklı düşüncelerin sebepleri üzerinde düşünmek 
d) Farklı düşünen kişileri küçümsemek 
 
5. Dinsel konulardaki ilk ayrılıklar ne zaman başlamıştır ? 
a) Peygamberimiz döneminde  
b) Hz. Ebubekir döneminde   
c) Hz. Ömer döneminde  
d) Hz. Ali döneminde 
 
6. Müslümanlar arasında ilk siyasi ayrılık kimin döneminde çıkmıştır ? 
a) Hz. Ebubekir  
b) Hz. Ömer   
c) Hz. Ali  
d) Hz. Osman 
 
7. Müslümanlar arasında ilk siyasi ayrılık hangi halifeni şehit edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır 
? 
a) Hz. Ebubekir  
b) Hz. Ömer   
c) Hz. Ali  



d) Hz. Osman 
 
8. Hz Ali ile Hz. Ayşe arasındaki savaşın adı nedir ?  
a) Bedir   
b) Uhud    
c) Cemel   
d) Sıffın  
 
9. İslam tarihindeki ilk siyasi ayrılık hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır? 
a) Peygamberimizin vefatından   
b) Hendek savaşından 
c) Sıffin savaşından  
d) Mekke’nin fethinden sonra 
 
10. Hz. Ali Cemel Savaşını kiminle yapmıştır ?  
a) Hz. Muaviye  
b) Hz. Ömer   
c) Hz. Ayşe  
d) Hz. Osman 
 
11. Hz Ali ile Hz. Muaviye arasındaki savaşın adı nedir ?  
a) Bedir   
b) Uhud   
c) Cemel  
d) Sıffın 
 
12. Hz. Ali Sıffın Savaşını kiminle yapmıştır ?  
a) Hz. Muaviye  
b) Hz. Ayşe   
c) Hz. Ömer  
d) Hz. Osman 
 
13. Hz. Muaviye taraftarlarının kurduğu devlet hangisidir ? 
a) Emeviler   
b) Abbasiler    
c) Fatımiler   
d) Selçuklular  
 
14. Hz. Ali taraftarlarının kurduğu devlet hangisidir ? 
a) Emeviler   
b) Abbasiler   
c) Fatımiler  
d) Selçuklular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Inançla Ilgili Yorumlar 
1. İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir? 
a) Tasavvuf 
b) Fıkıh 
c) Hadis 
d) Kelam 
 
2. Dünyada Hz. Ali taraftarı anlamına gelen isim hangisidir ? 
a) Hanefi    
b) Şafii    
c) Şii   
d) Alevi  
 
3. Ülkemizde Hz. Ali taraftarı anlamına gelen isim hangisidir ? 
a) Hanefi  
b) Şafii   
c) Şii  
d) Alevi 
 
4. Genel olarak mezhep gruplarının dağılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
gösterilmiştir ?  
a) Ameli -Fıkhi   
b) Ameli- İtikadi    
c) İtikadi-Şii   
d) Ehli Sünnet- Şia 
 
5. Peygamberimizi gören,konuşan ve Müslüman olan kişilere ne denir ? 
a) Tabii                 
b) Sahabe             
c) Ensar          
d) Muhacir 
 
6. Rasûlullâh’ı görmüş olanları görüp onlardan hadis dinlemiş olan Müslümanlara ne ad verilir ? 
a) Sahabe       
b) Ensar              



c) Ashabı-ı Kiram        
d) Tabii           
 
7. Rasûlullah’ın (s.a.v) söz ve hareketlerine şüphesiz,kesin ve sağlam delillerle uyan sahabe ve 
onlara tabi olan (uyan) Müslümanlara ne ad verilir ? 
a) Ehli sünnet ve’l-cemaat                         
b) Mukallit           
c)  Ashab-ı  Kiram                                                  
d) Tâbii 
 
8. Hangisi inancımızı düzenleyen mezheplerden biri değildir ? 
a) Şii  
b) Eş’ari     
c) Maturidi  
d) Şafi 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden biridir? 
a) Malikilik 
b) Şafilik 
c) Hanefilik 
d) Maturidilik 
10. Aşağıdakilerden hangisi İtikadi mezheplerden biri değildir ? 
a) Eş’ariye    
b) Maturudiye    
c) Caferiye  
d) Hanefi  
 
11. Türkler itikatta hangi mezhebin mensubudur ? 
a) Eş’ariye  
b) Maturudiye   
c) Caferiye  
d) Hanefi 
 
12. Araplar itikatta hangi mezhebin mensubudur ? 
a) Eş’ariye  
b) Maturudiye   
c) Caferiye  
d) Hanefi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Fıkhi Yorumlar 
1. İbadetler hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir? 
a) Tasavvuf 
b) Kelam 
c) Hadis 
d) Fıkıh  
 
2. Aşağıdakilerden hangisi fıkıhla ilgili mezheplerden biri değildir? 
a) Malikilik 
b) Hanbelîlik  
c) Hanefilik 
d) Maturidilik 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi mezhepler hakkında doğrudur? 
a) Mezhepler Kur’an-ı ve sünneti farklı anlama ve uygulama biçimidir   
b) Mezhepleri bizzat peygamberimiz kurmuştur.         
c) Mezhepler daha çok son yıllarda yaygınlaşmıştır   
d) Mezhepleri genellikle tarikat şeyhleri kurmuştur. 
 
4. Aşağıdakilerden  hangisi bir İslam  mezhebi değildir ? 
a) Hanefi mezhebi   
b) Şafii mezhebi   
c) Caferi  mezhebi    
d) Protestan mezhebi  
 
5. Bir dinin görüş ve anlayış farklılıkları neticesinde ortaya çıkan kollarına ne denir. 
a) Cemaat    
b) Tarikat   



c) Mezhep   
d) Dernek 
 
6. Bir din içerisinde görüş ayrılıklarından dolayı ortaya çıkan oluşumlara ne denir ? 
a) Mezhebler  
b) Tarikatlar  
c) Dernekler                         
d) Cemaatler 
 
7. Hangisi din anlayışındaki farklılıklara dayalı oluşumlardan değildir ? 
a) Mezhepler  
b) Tarikatlar  
c) Partiler                        
d) Cemaatler 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir ? 
a) Maliki     
b) Hanbeli    
c) Şafii   
d) Alevi   
 
9. Hangisi günlük yaşantımızı düzenleyen mezheplerden biri değildir ? 
a) Hanefi  
b) Mevlevi  
c) Maliki  
d) Hanbeli 
10. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaât’in kurucusu sayılır.Asıl adı Numan bin Sabittir. Kûfe’de doğmuş 
Bağdat’ta ölmüştür.O fık hın kurucusu sayılır.Kelam ilmiyle de uğraşmıştır.”El-Fıkhü’l-Ekber,el-
Vasıyye” adlı eserleri vardır. Emevi ve Abbasi devirlerinde   yaşamıştır. Tebeuttâbiîndendir. 
Iraklıların fakihidir.Kûfe’de kumaş ticareti ile geçimini temin etmiştir. Talebeleri Ebu Yusuf, 
Muhammed bin Hasan, Züfer… meşhur  olanlardır. Bu mezhep imamımız kimdir ? 
a) İmam Mâlik bin Enes                
b) İmam Ahmed bin Hanbel         
c) İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii    
d) İmam-ı Âzam Ebû Hanife 
 
11. Dini delillerden ameli hükümler çıkarabilme melekesine sahip olan kişiye ne denir ? 
a) Müctehid      
b) Âlim       
c) Mukallit           
d) Mutasavvıf 
          
12. İki müctehidden hiç birisinin içtihadı  olmayan bir durumu doğuracak iki görüşü aynı meselede 
bir araya getirip karma yapmaya ne denir ? 
 a) Vâsıl               
b) Sâlik               
c) Telfik             
d)  Taklit     
        
13. Türkler amelde hangi mezhebin mensubudur ? 
a) Maliki     
b) Hanbeli   



c) Şafii   
d) Hanefi 
 
14. Araplar amelde hangi mezhebin mensubudur ? 
a) Maliki     
b) Hanbeli   
c) Şafii   
d) Hanefi 
 
15. Şiiler amelde hangi mezhebin mensubudur ? 
a) Maliki    
b) Şafii   
c) Caferiye  
d) Hanefi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Tasavvufi Yorumlar 
1. İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla 
yapılan yorumlara ne ad verilir? 
a) Fıkıh 
b) Kelam 
c) Hadis 
d) Tasavvuf  
 
2. Tasavvufla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? 
a) İnsanları Allah’a yönelmeye teşvik eder  
b) Kalp temizliğini önemser  
c) Allah sevgisini kazandırmayı amaçlar  
d) İnanç esaslarına yöneltilen eleştirilere cevap verir 
 
3. Bir önderin görüşlerini benimseyip esas alan dini topluluğa ne denir? 
a) Mezhep    
b) Tarikat    
c) cemaat    
d) Ümmet 
 
4. Aynı  dinin içinde tasavvufa dayanan ve bazı ilkelerle birbirinden ayrılan, Allah’a  ulaşma 
arzusuyla tutulan yollardan her birine ne denir ? 
 a) Ehli sünnet     



b) Tarikat     
c) Mezhep        
d) Cemaat         
                    
5. Allah’ a ulaşmak amacıyla tutulan yollardan her birine ne denir ? 
a) Mezhebler  
b) Tarikatlar  
c) Dernekler                         
d) Cemaatler 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi tarikatler hakkında doğrudur? 
a) Tarikatleri bizzat peygamberimiz kurmuştur                  
b) Tarikatlerin amacı insanı manevi olgunluğa ulaştırmaktır.            
c) Tarikatlerde insanlar zincirlerle omuzlarına vurarak günah çıkarırlar    
d) Tarikatler olmadan dini hayat yaşanamaz  
 
7. Tarikat liderlerine hangi isim verilir ? 
a) Hoca  
b) İmam  
c) Şeyh  
d)  Ulema 
 
8. Müridin dünya ile ilgili şeyleri kalbinden çıkarıp şeyhin şahsını gönül gözünün önüne 
getirmesi,kalbini ona bağlamasına ne  denir ? 
a) Rabıta                 
b) Seyru sülük              
c) Vasl                  
d) Biat 
 
 
 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufta yapılan seyr,seyahat ve hicretin amaçlarından biri değildir 
? 
a) Mürşid-i Kâmil bulmak için 
b) Pîrin emri olduğu için 
c) Allah’ın eserlerini gözlemlemek,gezip görüp ibret almak için 
d) Allah dostlarından istifade etmek için 
 
10. Herhangi bir tarikata intisap etmiş (bağlanmış,girmiş)  kişiye ne ad verilir ? 
a) Pîr                 
b) Hoca                    
c) Mürid              
d) Müctehid   
 
11. Hangisi ülkemizde yaygın olan tarikatlardan biri değildir ? 
a) Mevlevilik  
b) Nakşibendilik               
c) Zeydilik  
d) Bektaşilik 
 
12. Hangisi ülkemizde tanınan tarikat şeyhlerinden biri değildir ? 



a) Hacı Bayram Veli  
b) Yunus Emre  
c) Süfyani Sevri  
d) Hz. Mevlana 
 
13. Allah’ın isimlerini,belli duaları,çeşitli zamanlarda belli miktarda sesli veya sessiz 
söyleme,tekrar etmeye ne denir ? 
a) Esmâü’l-Hüsnâ        
b) İbadet         
c) Dini âyin      
d) Zikir 
 
14. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla oluşturulan topluluklara ne 
ad verilir ? 
a) Mezhebler  
b) Tarikatlar  
c) Partiler                     
d) Cemaatler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir? 
1.  “Ümmetimin farklı düşünmesi onlar için bir rahmettir” hadisi şerifinden hangi sonuç 
çıkarılamaz? 
a) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir. 
b) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir 
c) Farklı anlayışlar farklı toplumların ihtiyaçlarına cevap verir. 
d) İslâm’ın temel inanç esasları konusunda da farklı düşünülebilir. 
 
2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır? 
a) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir 
b) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir 
c) Farklı anlayışlar farklı toplumların ihtiyaçlarına cevap verir. 
d) İslâm’ın temel inanç esasları konusunda da farklı düşünülebilir. 
 
3. Din anlayışındaki farklılıkları ne olarak görebiliriz ?  



a) Gelişmek                       
b) Zenginlik                       
c) Fitne                        
d) Bilgililik 
 
4. Din anlayışındaki farklılıkların zenginlik olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? 
a) Anlayış farklılıkları bilim adamları arasında olmalıdır     
b) Bilgisiz insanların anlayış farkı zenginliktir  
c) İnsanlar kendi anlayışlarını din yerine koymalıdır   
d) Anlayış farklılıkları Kur’an’a aykırı olmalıdır.   
 
5. Cemaatler ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?                                      
a) Cemaat sözcüğü dinsel amaçlarla bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluklara da verilen 
addır. 
b) Bir takım cemaatleşmenin ardında politik amaçlar da vardır. 
c) İslam dini cemaatleşmeye karşıdır.Çünkü cemaatleşmeler toplumda devamlı ayrımcılığa sebep 
olmuştur. 
d) Cemaatleşmenin toplumsal yardımlaşmada büyük önemi vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dinde Zorlama Yoktur 
1. İmanla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? 
a) İman temel de bir kalp işidir  
b) İman edecek kişinin özgür olması gerekir  
c) Başkalarının inançlarını zorla değiştiremeyiz.  
d) Zorlama sonucu gerçekleşen iman geçerlidir. 
 
2. Din ile ilgili söylenen aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
a) Dinin kurallarını Allah belirler  



b) Din akıl sahiplerini ilgilendirir. 
c) Dinin amacı insanı hem dünya hem de ahiret hayatında mutlu kılmaktır.  
d) Dinde zorlama vardır. 
 
3.  “Dinde zorlama yoktur” ayeti neyi ifade eder. 
a) Kimse namaz,oruç gibi ibadetlere zorlanamaz.   
b) Kimse Hıristiyan ayinlerine zorlanamaz. 
c) Kimse herhangi bir işte zorlanamaz.    
d) Kimse bir dine girmeye yada çıkmaya zorlanamaz. 
 
4. Din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına alan Atatürk ilkesi hangisidir ? 
a) Halkçılık  
b) Cumhuriyetçilik  
c) Milliyetçilik  
d) Laiklik 
 
5. “Din lüzumlu bir müessesedir dinsiz ulusların devamına imkan yoktur.” Sözünü kim söylemiştir 
? 
a) Hz. Muhammed (sav)  
b) Atatürk                 
c) Hz. Ali  
d) Hz. Ömer 
 
6. Atatürk'e göre laiklik nedir? 
a) Vatandaşların istediği gibi inanıp yaşayabilmeleridir.  
b) Dinsizleşmektir.  
c) İslâm dinine girmeye zorlamaktır.  
d) Hıristiyanlaşmaktır. 
 
7. Hangisi Atatürk’ün laiklik anlayışında bulunmayan bir özelliktir. 
a) Din düşmanlığı  
b) Din ve devlet işlerinin ayrılması  
c) Dinin istismar edilmemesi  
d) Din ve vicdan özgürlüğü 
 
8. Laiklikle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? 
a) Laik devlet bütün dinlere karşı aynı mesafededir  
b) Kimse inanç ve davranışlarından dolayı kınanamaz  
c) Herkes istediği dine inanmakta ve dininin gereğini yerine getirmekte özgürdür  
d) Laik devlet dini inançlara karşı çıkar. 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi laikliğe aykırıdır? 
a) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak       
b) Devlet düzenini din kurallarına göre yönetmek ve savunmak 
c) Kimsenin dini ayin ve kanaatına baskı yapmamak  
d) Bütün dinlere eşit davranmak 

 


